Van de redactie
Berichten van
Redactie "de Bân"
Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73.
tel: 48 17 12
Plaatselijk Belang.
Annie Posthumus, Weinterp 40.
tel: 48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45

tel:
tel:
tel:
tel:

48 13 91
48 13 98
48 14 28
48 07 07

Stichting Doarpskrante de Bân.
Bankrekeningnummer 369065182.
De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4
februari 2006. De Bân is ook te vinden op
www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de
Bân inleveren?
Bij voorkeur als rtf bestand via email
deban@wijnjewoude.net
Dit kan tot zaterdag 28 januari 18.00 uur.
Kopij wat niet via e-mail gaat moet op
donderdag 26 januari binnen zijn bij
Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei
10.
Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij
helaas niet meer plaatsen.
Klachten over de bezorging kunt u
melden bij: Annie Posthumus tel. 481381
Voor vragen en of inlichtingen over
advertenties kunt u terecht bij:
K. Greidanus

De redactie van de Bân
wenst al haar lezers veel
leesplezier, een voorspoedig
en vooral een gezond 2006
toe.
de redactie.

Wijnjewoude gekozen voor pilot IDOP
Wij hebben u in een eerdere Bân bericht
over onze aanmelding voor de pilot voor
het Integraal Dorpsontwikkelingsplan
(IDOP). Samen met drie andere dorpen in
de gemeente waren we hiervoor
kandidaat. Het college van Burgemeester
en Wethouders heeft inmiddels een
keuze voor het pilot-IDOP-dorp gemaakt
en wij waren verheugd te horen dat de
keuze op Wijnjewoude is gevallen.
Van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente kregen we
hierover het volgende bericht: De werkgroep dorpenbeleid heeft het college
geen advies voor een bepaald dorp
kunnen geven. Op basis van de criteria,
die tevens met jullie zijn besproken, heeft
de werkgroep geen voorkeur voor één
van de dorpen kunnen uitspreken. Daarmee was het college vrij aanvullende
criteria te gebruiken.
Via een mondelinge terugkoppeling van
wethouder De Boer hebben we begrepen
dat er uitgebreid over gediscussieerd is,
waarbij het moeilijk was een keuze te
maken.

In praatsje by it
plaatsje
Op de valreep van 2005
zagen deze “witte mannen”
Nog even het levenslicht.

Uiteindelijk is voor Wijnjewoude gekozen,
omdat:
- het college onderkent dat de relatie
met het dorp niet optimaal is. De
ontwikkeling van een IDOP biedt
kansen om deze te verbeteren.
- in dit dorp het sterkst het gevoel heerst
onvoldoende op de agenda van de
gemeente te staan.
Hoewel we de motivatie voor de keuze
niet zo gelukkig vinden zijn we wel blij met
de keus voor Wijnjewoude. Wij hopen dat
de intensieve samenwerking met de
gemeente in het kader van de pilot een
goede stimulans betekent voor de
ontwikkeling van Wijnjewoude.
Wij vinden het een uitdaging om met de
IDOP aan de slag te gaan, maar
Plaatselijk Belang zal dit niet alleen
kunnen. We zullen ook de hulp inroepen
van een aantal dorpsbewoners. U hoort
hier de komende tijd nog het nodige over.
Dorpsspiegel
Om zicht te krijgen op de leefbaarheid in
de dorpen van de gemeente Opsterland is
in het kader van de dorpsspiegel in
september jl. een vragenlijst afgenomen.
Daarvoor is een steekproef getrokken
onder de bevolking van 16 jaar en ouder.
Omdat 'leefbaarheid' geen makkelijk
begrip is, is een behoorlijk aantal vragen
gesteld. Vragen over gezondheid, vrien-

den, familie, de werksituatie, de woonsituatie, de woonomgeving, vrije tijd en ga
zo maar door. Ook zijn er enkele persoonlijke vragen gesteld als leeftijd,
geslacht, samenstelling van het huishouden, om zo de verschillen tussen de
doelgroepen in de samenleving te kunnen
zien.
De eerste basisanalyse van de dorpsspiegel is gemaakt. Hieruit blijkt onder
andere dat in Wijnjewoude 78% van de
mensen die een vragenlijst kreeg, deze
ook heeft ingevuld. Dit was iets lager dan
in 2002, maar hoger dan het gemiddelde
in de gemeente, wat op 70% lag.
De basisanalyse van de dorpsspiegel
kunt u binnenkort lezen op
www.wijnjewoude.net.
Overleg met Burgemeester en
Wethouders
Op 20 december jl. heeft ons jaarlijkse
overleg met burgemeester Heldoorn en
de wethouders, de Boer, Duursma en
Hoen plaatsgevonden. Tijdens dit overleg
zijn diverse onderwerpen aan de orde
gesteld, zoals het bedrijventerrein, de
woningbouw, het evenemententerrein, de
N381, de Merkebuorren en de dorpsspiegel en de IDOP.
Wethouder Hoen gaf aan dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein naar wens
verloopt. Met alle potentiële ondernemers
is gepraat en er gaat nu een uitwerkingsschets naar de provincie. In de eerste
helft van 2006 komt er meer duidelijkheid.
Inzake de woningbouw gaf wethouder
Duursma aan dat plan 1 met de verkoop
van 4 koopwoningen vol zit. In januari
vindt overleg plaats over plan 2. Er zijn 26
kavels beschikbaar, waarvan 14 voor
particulieren en 12 voor de woningbouwcorporaties. Naar de toekomst toe gaf hij
aan dat er over een paar jaar een
discussie zal moeten plaatsvinden in
welke richting het dorp wil uitbreiden.

Wethouder Hoen gaf aan dat het plan
voor de revitalisering van het evenemententerrein op dit moment financieel
niet haalbaar is. Het plan kost €
135.000,00 en dat geld is er niet. Hij gaf
wel toe dat er in de communicatie fouten
zijn gemaakt. Het heeft veel te lang
geduurd voordat een reactie werd
gegeven op het al in 2004 ingediende
plan.
De uitvoering van de plannen met de
N381 is volgens wethouder Duursma
vooral een financiële kwestie. De
provincie vraagt een bijdrage aan de
gemeenten van 20%. Doordat Heerenveen is afgehaakt zou dit voor de 3
overgebleven gemeenten een bijdrage
van 7 miljoen euro per gemeente
betekenen. De gemeente is wel bereid
een bijdrage te leveren, maar 7 miljoen is
veel te veel.
Inzake de Merkebuorren had wethouder
Duursma positief nieuws. Hij gaf aan dat
de gemeente bereid is naar de situatie

met betrekking tot de Merkebuorren te
kijken en nog in januari laat weten welke
oplossing er komt. Deze plannen kunnen
dan in het voorjaar worden uitgevoerd.
Ook positief nieuws is dat is besloten dat
de plannen voor het plein bij de Mr.
Geertswei en de aanleg van parkeerplaatsen voor de Swingel doorgaan. Voor
de realisatie van het kunstwerk zal het
dorp zich zelf moeten inspannen.
Verder is gesproken over de dorpsspiegel
en de IDOP. Volgens wethouder de Boer
blijkt uit de uitkomsten van de dorpsspiegel dat vooral de beleving van de
veiligheid en de ontevredenheid van
jongeren over de voorzieningen in de
dorpen knelpunten zijn. Verder geeft de
dorpsspiegel volgens hem een mooi
beeld van het dorp. Inzake de IDOP geeft
hij aan dat de dorpsvisie in het verleden
vaak niet werd getoetst aan het
gemeentelijk beleid. Het is beter dat dorp
en gemeente gezamenlijk een visie
ontwikkelen. Hierin heeft de pilot een
toegevoegde waarde.
Dorpsvlag
We hebben al meerdere oproepen
geplaatst om de vraag naar de dorpsvlag
te peilen. De respons is tot nu toe laag,
waardoor het bestellen van nieuwe
vlaggen te duur wordt. Wij hebben nu
besloten nogmaals een poging te wagen
tijdens de vertoning van de dorpsfilm.
Daar zal een intekenlijst hangen, waarop
u uw belangstelling kenbaar kunt maken.
Bestuur Plaatselijk Belang

Als je een erfenis komt halen
is er kans dat je de begrafenis moet betalen.

Een reactie van de gemeente op het ROM project.
Het bestuur van Pl. Belang heeft bij het Gemeentebestuur haar zorg geventileerd over
de afnemende werkgelegenheid in de landbouw hier ter plaatse, ten gevolge van het
R.O.M. Ook de medewerking op vrijwillige basis van de agrariërs roepen weleens
vraagtekens op. Het Gemeente-bestuur deelt die zorg niet en als gerust stellende?
reactie het volgende artikel.

De vitaliteit van het platteland
De sociale en economische levenskracht (vitaliteit) van het platteland staat
tegenwoordig volop in de belangstelling. Velen zijn bang dat door de teruggang van de
werkgelegenheid en de magere rendementen in de landbouw de samenleving op het
platteland aan kracht inboet. In een artikel in het blad Nieuwe Oogst van 15 oktober
zegt Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit te
Groningen, echter: “Voor een dorp op zich maakt het in principe niet uit of er veel of
weinig landbouw is. Voor het karakter van een dorp wel, want je krijgt andere bewoners
met een andere belangstelling.”
Voor de landbouw zelf kan een sterke
krimp van het aantal bedrijven in een
bepaald gebied wel problematisch zijn,
maar in Noord-Nederland is dit nog niet
het geval, aldus Strijker. Uit het onlangs
uitgevoerde Landbouwstructuuronderzoek Fryslân van de Dienst Landelijk
Gebied van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit blijkt dat het
aantal veehouderijen in Opsterland in de
periode 1997- 2003 is verminderd van
319 tot 260. De afname bedroeg van
1990 tot en met 2003 gemiddeld 2,1
procent per jaar. Vanaf 2000 ging het
gemiddeld sneller dan daarvoor: 2,7
procent per jaar. Die vermindering van het
aantal bedrijven ging gepaard met
schaalvergroting: het percentage bedrijven met meer dan zeventig koeien steeg
van 1997 tot met 2003 van 28 tot 47.
Sinds 1997 is het aantal melkkoeien, na
een jarenlange afname, weer wat
toegenomen. Per deelgebied zijn er
verschillen. Er zijn gebieden met grote,
sterke bedrijven die verdere vergroting
nastreven, maar elkaar hierbij soms in de
weg zitten. In andere gebieden, vooral die

waar de natuur en het landschap
beperkingen stellen, willen relatief veel
boeren hun - veelal relatief kleine- bedrijf
beëindigen.
Het beeld van de ontwikkeling van de
melkveehouderij dat uit het onderzoek
naar voren komt is voor Opsterland al met
al niet uitsluitend negatief. Toch maakt
menigeen in Wijnjewoude zich bezorgd
over de toekomst van de landbouw
rondom het dorp. Dit komt voor een deel
doordat honderden hectaren landbouwgrond langs het Koningsdiep zullen worden veranderd in natuurgebied. Hetzelfde
zal in Siegerswoude, Bakkeveen en Hemrik gebeuren. Dit plan is een belangrijk
onderdeel van de vorming van de
zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (het geheel van de grote natuurgebieden in ons land met verbindingszones ertussen). Voor Opsterland is dit
uitgewerkt in de Gebiedsvisie Koningsdiep. Met deze ontwikkelingsvisie hebben
de gemeente, de provincie, de boeren, de
natuurorganisaties en het waterschap
een half jaar geleden ingestemd. De
Landinrichtingscommissie Koningsdiep

zal de plannen van de gebiedsvisie
uitvoeren.
Moeten er nu, zo vragen sommigen zich
af, boerenbedrijven verdwijnen om plaats
te maken voor de nieuwe natuur langs het
straks weer als vanouds kronkelende Ald
Djip? Nee, van directe dwang is geen
sprake. Boeren die hun land niet kwijt
willen, omdat ze hun bedrijf willen
voortzetten en misschien zelfs wel willen
uitbreiden, hoeven hun grond niet te
verkopen. Zij houden hun grond zolang ze
willen. Toch kan het plan om natuur te
vormen boeren sterker aan het denken
zetten: wil of kan ik mijn bedrijf hier op den
duur wel voortzetten, met die bestaande
en straks waarschijnlijk ook nieuwe
natuur in mijn buurt? Het antwoord zal
afhangen van allerlei individuele factoren;
op elk bedrijf is de situatie verschillend.
Boeren die hun bedrijf willen beëindigen
of verplaatsen, kunnen zich melden bij de
grondcommissie van de Landinrichtingscommissie Koningsdiep. Deze bestaat uit
mensen die in de streek wonen en goed
bekend zijn met de agrarische wereld.
Stoppers en verplaatsers krijgen van het
rijk een vergoeding voor de grond en de
gebouwen die zij verkopen voor de
vorming van de nieuwe natuur langs het
Ald Djip. Zo hebben al enkele boeren in
het beekdal hun bedrijf van de hand
gedaan en elders een nieuw bedrijf
gesticht.
De Gebiedsvisie Koningsdiep en het
ROM-project Zuidoost Friesland zijn niet
alleen maar negatief voor de landbouw.
Het waterpeil in het Ald Djip is aangepast
aan de wensen van de landbouw. Pas
wanneer de strook nieuwe natuur langs
de beek wordt aangelegd, wordt het peil
meer afgestemd op de beoogde natuurontwikkeling. Ook wordt dan de waterhuishouding voor de blijvende landbouwgronden hier en daar verbeterd. Sommige
weilanden en bouwlanden zijn nu voor
een optimaal agrarisch gebruik soms

namelijk wat te nat, andere te droog. Aan
de Biskopsreed is de water-huishouding
in het kader van het ROM-project al
verbeterd. Bovendien biedt het Landinrichtingsproject kansen voor herverkaveling van landbouwgronden, om een
economischer bedrijfsvoering mogelijk te
maken. Voorts kunnen boeren die
projecten willen ontwikkelen een beroep
doen op het Steunpunt Landbouw dat ten
behoeve van de ontwikkeling van de
landbouw in de vier ROM-gemeenten
(behalve Opsterland ook Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen) is
ingesteld.
De Gebiedsvisie Koningsdiep heeft ook
ten doel de recreatiesector te stimuleren.
Hier liggen wellicht nog kansen voor
groei; misschien ook wel voor boeren die
zich als tweede tak willen richten op
toeristen die graag de sfeer van het
platteland met zijn koeien, natuur, rust en
ruimte opsnuiven.
Het net van wandel- en fietspaden is al vrij
uitgebreid. Het is de bedoeling van de
Gebiedsvisie Koningsdiep dat het zal
worden aangevuld, zodat er nog meer
aantrekkelijke routes ontstaan. Zo zal er
een recreatief fietspad worden aangelegd
tussen de Merskenreed te Ureterp en 't
Skjer te Wijnjewoude, met een brug over
het Ald Djip. Hierdoor ontstaat een
doorgaande route, waarvan niet alleen
toeristen zullen profiteren, maar ook de
Wynjewâldsters plezier van zullen hebben.
Al deze plannen voor de recreatie, de
natuur, de landbouw zijn het gevolg van
maatschappelijke ontwikkelingen. Ook op
het platteland staat de tijd niet stil. Het is
nodig het platteland sociaal en economisch sterk te houden door met een
open blik naar de toekomst kansen te
zoeken en deze met beide handen te
grijpen.

Breedband-Draadloos-Internetverbinding
Skyaccess van Introweb definitief uit de lucht
In diverse media heeft u kunnen lezen dat de breedband internet verbinding via
Skyaccess van introweb definitief ter ziele is. Introweb is failliet gegaan en heeft het
product Skyaccess niet kunnen doorverkopen voor een doorstart.
Op verzoek van plaatselijk belang heb ik wat onderzoek gedaan en ze hebben mij
gevraagd om daar dit artikel over te schrijven en u zo te informeren.
Plaatselijk Belang Wijnjewoude heeft in
2004 samen met plaatselijk belang
Hemrik het breedband internet via
skyaccess van introweb gepromoot. In
Bakkeveen was het toen al beschikbaar.
De gemeente Opsterland heeft de komst
van breedband internet via skyaccess
met subsidie ondersteunt. De gemeente
wilde ook zorgen voor en bijdragen aan
een goede breedband internet voorziening voor alle inwoners van Opsterland. En dat is ook wel redelijk gelukt
volgens mijn opinie.
Destijds was voor met name het
buitengebied breedband internet alleen
via de lucht mogelijk.
Inmiddels is dat veranderd en kan er op
vele manieren breedband internet in huis
gehaald worden.
Voor alle partijen, de skyaccess-gebruikers, de plaatselijke belangen Hemrik,
Bakkeveen, Wijnjewoude, de reseller, de
gemeente, kwam het faillissement van
introweb letterlijk uit de lucht vallen.
Van de skyaccess-gebruikers zelf zijn er
overigens weinig reacties gekomen. De
gebruikers (ik ook) lijken er wel vrede mee
te hebben.

Het aantal gebruikers van skyaccess via
introweb in Wijnjewoude is beperkt
gebleven tot zo'n 20 à 30.
Er zijn skyaccess gebruikers die een 1, 2
of 3 jarencontract hebben en die
betaalden bij vooruitbetaling per maand
of per jaar. De meeste gebruikers
schieten er een of meerdere maanden bij
in. En dat blijft zuur.
Iedereen die een vordering heeft kan die
bij de curator neerleggen.
Op de website van de reseller
http://www.rendor.nl/index_bestanden/P
age308.htm is verdere informatie te
vinden.
Het advies van de reseller is om uw
skyaccess modem nog even te bewaren.
Wellicht dat de reseller hier nog een
bestemming voor weet te vinden. De
vergoeding (afhankelijk van de leeftijd
van het modem) zal niet al te hoog zijn.
Mocht dat doorgaan dan zal de reseller
Henk Ebbelink de skyaccess-gebruikers
bena-deren (hij heeft een adressenbestand).
Skyaccess is uit de lucht en de meeste
skyacces-gebuikers
zullen inmiddels
een andere vaste internetaansluiting
hebben geregeld. Breedband Internet
heeft ondanks het failliet van Skyacces /
Introweb toch ook in Wijnjewoude een
vlucht genomen.
Anne Muller / ag.muller@planet.nl

Première Dorpsfilm vrijdag 27 januari 2006
De dorpsfilm “Wijnjewoude in 2004” wordt ook op zaterdagmiddag en
zaterdagavond 28 januari 2006 vertoond.
De voorstellingen vinden plaats in MFC de Swingel
Vrijdagavond 27 januari 2006, aanvang 19.30
Zaterdagmiddag 28 januari 2006, aanvang 14.00
Zaterdagavond 28 januari 2006, aanvang 19.30
Tijdsduur ongeveer 3 uur inclusief pauzes
Kosten: 5 euro per persoon.
Dit is inclusief 1 kop koffie/ thee.
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er iets extra's.
De voorverkoop voor de vertoning van de Dorpsfilm is gestart op zaterdag 19
november 2005.
De filmploeg heeft prachtige beelden geschoten en in “Wijnjewoude in 2004” wordt
Wijnjewoude breed geëtaleerd. .
De dorpsfilm wordt nu in 2006 eenmalig vertoond en gaat daarna voor een periode
het archief in. De dorpsfilm is niet te koop.
Het aantal kaarten is beperkt.
Dus wilt u deze unieke dorpsfilm “Wijnjewoude in 2004” zien wees er bij.
Koop hier uw kaarten:
VOF Meinsma en Zn rijwielhandel, Duerswald 8
Merkus Agri, groen expert; Klein Groningen 15
MFC de Swingel, bij Nico en Geesje de Haan, Meester Geertswei 4
Heeft u nog vragen, bel dan een van de volgende personen van de
Dorpsfilmcommissie
Henk van der Ploeg (481517), Haaije Bruinsma (481712) of Anne Muller (481351)

Als je niet kan wat je wilt,
doe dan wat je kan.

Winter 2005-06.
Op derde kerstdag 2005 een winterse wereld. Al een aantal jaren is de aankondiging,
zo rond laatst november begin december van onze ijsclubs dat de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden zal worden. Het teken dat het winterseizoen begonnen is.
De echte winter laat het nogal eens afweten. Wordt het dit seizoen dan toch nog weer
eens wat?? Voor de ijsclubbesturen zou het een beloning zijn.
Wel of geen sterk ijs, de voorbereidingen
moeten elk jaar weer gebeuren. De baan
onder water, verlichting in orde maken en
koek en zopie, of zoals u wilt de kantine
opknappen. Daarvoor al de streek op om
ledencontributie te innen. Het kost
allemaal geld en er bedankt nogal eens
iemand wanneer er geen sterk ijs is geweest.
Petje af voor de bestuursleden die er elk
jaar weer vol goede moed tegenaan gaan
en de traditie van het ijsclub gebeuren
voortzetten.
Wij zijn goed voorzien met de twee
ijsbanen, als erfenis uit de tijd dat er nog
sprake was van twee dorpen. Beide clubs
vullen elkaar, in meerdere opzichten, op
een natuurlijke wijze aan. Voorheen met
het populaire korte baan wedstrijdschaatsen viel dat meer op dan tegenwoordig.
Was het op de baan bij de Vaart, vooral
toen deze nog aan de zuidzijde bij de
Draai gelegen was, vaak guur en bitter
koud op de kale vlakte, op het Fintsje
achter de buurt was het lekker vertoeven,
in de luwte. De baan later verplaatst naar
de noordkant van de vaart heeft daar
vanaf toen ook een daalders plekje
gekregen.
Het Fintsje stond bekend bij de korte baan
schaatsers als een snelle baan. Het Alma
Ata van Wijnjeterp-Duurswoude. Geen
wonder, hij was wat korter dan vele an*deren. Echt een baan voor de “Klauwers”
terwijl bij de Vaart de “Strekers” de betere
kansen hadden. Nog zo'n aanvulling uit
het verleden, zondags was het Fintsje
dicht maar kon je wel terecht bij de Vaart.

De namen van de banen, bij de Vaart is
logisch en het Fintsje zal haar naam wel te
danken hebben aan de venige lage
grond waarop ze gedeeltelijk gelegen is.
Van oorsprong is hier waarschijnlijk een
dobbe geweest.
Vroeger bij de oprichting was de favoriete
ijsclubnaam zeker Foarút. Aan Hâld
Moed
zou je tegenwoordig eerder
denken.
Foarút (wijnjeterp) en Great Foarút
(duurswoude) zijn de namen van de
Wijnjewoudster ijsclubs. Mee van de
oudste, zo niet de alleroudste verenigingen in ons dorp. Logisch gedacht de
grootste baan bij de Vaart behoort bij
Great Foarút en het kleinere Fintsje
gewoon Foarút. Nee dus, net andersom
en waarom. Het kleine Fintsje telde
vanouds twee zelfstandige ijsclubs Great
Foarút voor de ouderen en Lyts Foarút
voor de jeugd. Om praktische redenen zal
de laatste wel opgegaan zijn in de eerste
die niet de naam heeft prijs gegeven.

Het was hét gebeuren destijds, het
hurtriden van Lyts Foarút met als hoofdprijs voor elke groep een paar nieuwe
schaatsen. Voor de wedstrijd de schaatsen scherp, geslepen door Hans de Haan
op de grote ronde zandstenen slijpsteen,
aangedreven met handkracht door vrouw
Aukje. 's Morgens vroeg haalde zoon
Douwe of Jappie van voorzitter Hendrik
Oosterloo bij elke boer uit de omgeving
een paar healmingel melk op.
Dit kostbare vocht werd naar café Tj
Dijkstra gebracht waar Beppe (Meestringa), die hier de scepter zwaaide, zich er
over ontfermde en er poeiermôlke van
brouwde met een ongekend lekkere
smaak. Ver in de omtrek werd haar
specialiteit hierin geroemd.
Op de baan de vlag in top, wat een feest.
De keurmeesters op hun zondagse
klompen met onder hun arm de lijsten
geklemd en de strijd wie wordt er
kampioen kon beginnen.

Er is niets nieuws onder de zon in de
schaatssport, behalve dan het geld, nog
steeds toen en nu liggen vreugde en
verdriet heel dicht bij elkaar.
Was de altijd spannende strijd kompleet
met valse starts, valpartijen en vele
kampritten gestreden, dan in optocht naar
het café voor de prijsuitreiking. Rondom
de forse centraal in het midden van de
zaal staande hete kachel werden talrijke
tintelende vingers en gevoelloze tenen
weer tot leven gewekt. Maar bovenal de
onvolprezen poeiermôlke zorgde ervoor
dat iedereen zich overwinnaar voelde en
alweer uitzag naar een volgende
wedstrijd.
Houd moed ijsclub bestuurders van
Wijnjewoude anno 2006 het word vast en
zeker nog wel eens wat met het sterke ijs.

KOMT ALLEN!!! KOMT ALLEN!!! KOMT ALLEN!!!
Graag willen wij een ieder uitnodigen voor de

Jeugddienst op12 februari
Thema: 'Kingdom of Heaven'
Dit beloofd weer een mooie en bijzondere dienst te worden met spreker Martin
Brand, onlangs te zien geweest op tv bij het elfde uur. Ook bekend van
operatieobilisatie. Spectaculaire band met vele bekende gezichten.
Aanvang: 13.45
Plaats: gereformeerde kerk
te Wijnjewoude
Check ook www.martinbrand.nu
De jeugd ziet iedereen graag terug op 12 februari.
Gratis toegang.
KOMT ALLEN!!! KOMT ALLEN!!! KOMT ALLEN!!!

Durk.

Bedrijfspresentatie
Hallo inwoners van Wijnjewoude en omgeving.
Een leuke gelegenheid om mijzelf voor te stellen op deze pagina. Mijn naam is Alma
van der Meulen. Vijf jaar geleden zijn wij in Wijnjewoude komen wonen aan de Meester
Geertswei nr. 36. Na de verhuizing etc. ben ik aan de avondstudie voor pedicure
begonnen, deze duurde 2 jaar. Na mijn diploma gehaald te hebben, ben ik een praktijk
aan huis begonnen. De kamer beneden die nog over was is ingericht als praktijkruimte.
Wat doet een pedicure.
Een pedicure behandeling bestaat o.a. uit
nagels op de juiste manier knippen, evt.
eelt verwijderen, likdoorns verwijderen en
ingroeiende nagels behandelen.
Aan het eind van de behandeling is er een
korte voetmassage.
Verder kan een pedicure adviezen geven
over voetverzorging, schoenen, etc. en
eventueel doorverwijzen naar huisarts of
podoloog.
In november slaagde ik voor de aantekening voor diabetische voetverzorging. Dit betekent dat ik nu ook voeten mag
behandelen van mensen met diabetes
“suikerziekte”. Een voetbehandeling voor
een diabeet is namelijk erg belangrijk.
Gelukkig zijn er steeds meer zorgverzekeraars die dit ook vinden en die de
pedicure behandeling gaan vergoeden.
Deze vergoeding kan door mij verzorgd
worden zodat u er geen omkijken naar
heeft.

Wanneer u bijvoorbeeld bij “de Friesland”
aanvullend verzekerd bent, kunt u 6 keer
per jaar “gratis” naar de pedicure.
De producten waar ik mee werk zijn van
de “samenwerkende pedicures” met o.a.
een uitstekende voetdeospray, klovenzalf
en HET middel tegen schimmelnagels en
zwemmerseczeem.
Voor aankomend voorjaar staan er nog
wat cursussen op de planning waaronder
de aantekening voor de reumatische
voetverzorging.
Dit in het kort over de pedicurepraktijk aan
de Meester Geertswei nr. 36.
Wilt u meer informatie of wilt u een
afspraak maken bel naar 0516-480895.

Als je er niet overheen kan,
ga je er onderdoor.

Met vriendelijke groet,
Alma van der Meulen.

Koffiemorgen van de Zonnebloem
In het Wâldhûs
De Zonnebloem organiseert woensdag 18 januari a.s. een koffiemorgen in het
Wâldhûs te Wijnjewoude. U bent van harte uitgenodigd om, onder het genot van een
kopje koffie of thee, even lekker bij te kletsen met uw dorpsgenoten.
Het zaaltje is open vanaf 09.30 uur, het gezellig samen zijn zal duren tot 11.00 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Bent u geïnteresseerd, maar is het vervoer een probleem, belt u dan even, wellicht
kunnen wij het probleem voor u oplossen.
Graag van tevoren opgeven bij:
Anke Posthumus
Aletta van der Sluis

tel. nr. 0516-481635
tel. nr. 0516-481845
Tot ziens in het Wâldhûs.

Op zondagmiddag 15 januari houden wij een
nieuwjaarsconcert in de Gereformeerde Kerk in
Wijnjewoude. Het concert begint om ongeveer 15.00 uur,
na de middagdienst. Onder het genot van een kopje
koffie, thee of fris kunt u luisteren naar een gevarieerd
programma.
Ook onze jeugdleden zullen van zich laten horen en zijn al
druk bezig met het instuderen van een aantal vlotte
nummers.
We hopen u 15 januari te verwelkomen en wensen u alle
goeds voor het nieuwe jaar!
Vriendelijke groeten,
Christelijke Muziekvereniging Euphonia

ANBO - Nieuws
De feestelijke toneelavond van de ANBO afd. Wijnjewoude - Hemrik, wordt gehouden
op zaterdag 11 februari 2006 in "De Swingel" te Wijnjewoude.
Aanvang 20.00 uur.
Voor u treden wederom op "De Jûnpraters" uit Zwaagwesteinde, met het blijspel

"SA HAT IT SITTEN".
In de pauze is er een gezellige verloting met vele leuke prijsjes en onze welbekende
muzikanten van "De Jafro's" zullen de stemming er wel weer inbrengen.
Houdt u deze avond vast vrij en kom naar "De Swingel", dan maken wij er met z'n allen
vast weer een hele mooie avond van.
Koarte ynhâld fan it stik:
Gerard kin it mei syn bedriuw net lyk hâlde, de skulden groeie him boppe de holle en hy
sil minsken dien jaan moatte.
De saak kin rêden wurde as er trout mei in goedkunde mei gâns modder oan de klút. Sy
wol graach mar it liket Gerard wol op fleanen. Yn è famylje giet it ferhaal, dat syn
ferstoarne pake yn of om it hûs in skat ferside barge hat. As dy skat fûn wurde soe, dan
soe Gerard út `e niten wêze.
It boarstbyld fan pake dat in eareplak yn 'e hûs hat sil by eindzje fan beslút de kaai wêze
ta it finen fan de skat. En sa it yn goede klucht heart, jouwe oan 'e ein fan it stik in pear
spantsjes elkoar it jawurd en komt alles yn kalk en semint.

Dorcas Hulp Nederland
Oog voor de wereld.
Onlangs vierde Dorcas haar 25 jarige bestaan en op 6 dec. vertrok er een konvooi van
maar liefst 25 vrachtwagens met voedsel en kleding naar Oost Europa, om de
allerarmsten rond kerst een hart onder de riem te kunnen steken.
Daarnaast gaan natuurlijk ook de circa 150 projecten in de wereld gewoon door.
U helpt mee door uw kleding, schoenen, dekens en huishoudelijke spullen e.d. te
brengen, kaarten bij fam. Bruinsma te kopen en uw statiegeldbon te deponeren in de
Dorkasbus bij de Volumemarkt
Het helpen van de naaste staat voorop: het gaat tenslotte om mensen!
Met vriendelijke groet
Nieuw adres Dorcasdepot aub in garage deponeren
Fam. B. Karssen, tel 481758
Opperhaudmare 11, Wijnjewoude
Voorraadkist
Fam. J. Bruinsma, tel. 481372

Nieuws van het Roemenië Comité.
Hallo beste mensen.
Na een poosje stilte hoort U weer van ons. Denk niet dat ons werk stil staat beslist niet.
De hele zomer stonden wij met alle vrijwilligers op de rommel markt met koffie & thee en
lekkere worst tussen de broodjes .
Ook deze zomer heeft het weer goed wat opgebracht.
Zo kunnen wij de mensen in Decea verder helpen met de bouw van het jeugd gebouw
en de school.
Maar in de winter hebben wij minder inkomen, en daarom is er nu wat nieuws.
Wij houden nu een schuur verkoop van kleine en grote dingen,
Waar: bij de Fam. F. Donker Duerswald 31
Wanneer: iedere vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Een bord wijst U de weg.
Hartelijke Groet Roemenië Comité.

Ouderensoosmiddag
Op donderdag 15 december was onze jaarlijkse kerstmiddag. Het was heel gezellig,
met als vanouds het plattelandskoortje onder leiding van Mevr. Jonkman.
Zij kwamen met kerstliedjes, een declamatie en een kerstverhaal. Vervolgens schoven
we aan een fijne kerstkoffietafel. We besloten deze middag met het gezamenlijk zingen
van het Ere zij God.
Op donderdag 19 januari hopen we weer bij elkaar te komen. Dan is er een spelmiddag.
We zullen dan ons best doen om één van de mooie prijzen in de wacht te slepen. Dus
tot ziens op donderdag 19 januari om 14.00 uur in het gebouw.
Het bestuur.

Als je niet weet wat je moet antwoorden,
zwijg.

Willedei Wynjewâld
De organisatie 'Willedei Wynjewâld' wenst een Voorspoedig en Gelukkig 2006 aan:
De 'SPONSORS' van de Willedei
De adverteerders
De deelnemende bedrijven.
Het (1 daags) kruideniers museum
De palingrokers
De oldtimer eigenaren
De deelnemende verenigingen
De korpsmuzikanten
De (shanty) zangkoren
De gymnasten
De Afrikaanse trommelaars
De touwtrekkers
De linedancers
De beach volleyballers
De (dorps)artiesten
De 'Clowns'
Duo 'Snip & Snap' en 'De Zusters'
De vrijwillige medewerker(sters).
De ballonvouwers
De schminckers
De fotografe. (zie: www.wijnjewoude.net/willedei)
De medewerker(sters) van 'De Swingel'
De EHBO-ers
De medewerkers van de geluidsvoorziening.
De 'buitenlandse' artiesten
Het Willedei publiek
En een ieder die dit leest!
It giet wer oan op saterdei 2 september 2006!
Oant sjen!

Als je kijkt waar je loopt
zal je niet gauw vallen.

Geef de pen door.
Geef de pen door…
Hallo, ik ben Oeds-Jan Heida en ik ben op 12 december j.l.
geboren bij Nico Heida en Geartsje van der Mei op de
Merkebuorren 115. Mijn heit en mem wonen daar alweer ruim een
jaar. Daarvoor hebben ze in Drachten en in Heerenveen
gewoond, maar na 6 jaar omzwerven wilden ze graag weer in hun
geboortedorp wonen. En nu woon ik dus lekker dicht bij mijn pake
en beppes.
Mijn heit werkt bij Philips in Drachten. Hier helpt hij als projectleider mee met de bouw
van productiemachines voor het maken van scheerapparaten. Zelf noemt hij dit altijd
een soort van Lego voor gevorderden, dus verwacht ik later veel hulp bij het spelen met
mijn eigen Legoblokjes.
Mijn mem is juf van groep 6, 7 en 8 in Hilaard. Ze vindt dat erg leuk want ze houdt ervan
om met kinderen te praten en te discussiëren. Kinderen in de hoogste groepen van de
basisschool hebben al een heel eigen mening en mijn mem vindt het leuk om daar op in
te gaan. Gelukkig vindt ze mij ook erg leuk, al kan ik dan nog niet praten. Straks, na haar
zwangerschapsverlof gaat ze nog twee dagen in de week aan het werk. Beppe Tjitske
past die dagen op mij.
Mijn heit en mem houden erg veel van fietsen en wandelen. Als mijn mem straks een
beetje hersteld is van de keizersnede, gaan we vast vaak met z'n drietjes het bos in of
de hei op. Lekker een frisse neus halen.
Mijn heit speelt ook graag op zijn gitaar. Hij speelt dan meestal nummers van Bon-Jovi,
U2 of hij bedenkt zelf wat.
De pen geef ik door aan mijn overburen, de familie Barf.
Groetjes,
Oeds-Jan Heida

Als je je onder de mensen begeeft
begrijp je wat er bij je thuis gebeurt

DWS nieuws.
Momenteel is het winterstop. Op 12 december
2005 is het jaarlijks terugkerend intern
mixvolleybal weer gespeeld. Dit is altijd weer
een groot succes. 5 teams speelden een felle
strijd om de eer. Bedankt dames voor de
organisatie.
Nico en Geesje hebben voor alle 5 teams een bidonhouder + 8 flessen gesponsord.
Dit kwam als een grote verrassing. Nico en Geesje hartelijk dank hiervoor.
Op 12 januari 2006 begint de competitie weer. Als er nog iemand
competitievolleybal wil spelen, dan is hij van hart welkom op een van onderstaande
trainingstijden om eens te komen kijken of meedoen. De trainingen beginnen voor
de dames op 9 januari en voor de heren op 10 januari 2006 weer.
Trainingstijden
Maandag 19.00 20.15 uur
Maandag 20.15 21.30 uur
Maandag 21.30 22.45 uur
Dinsdag 19.30 20.45 uur
Dinsdag 20.45 22.00 uur

Recreanten dames en gemengd
Dames 2 & 3
Dames 1
Heren 1
Heren 2

Standen:

TEAM

KLASSE

Heren 1
Heren 2
Dames 1
Dames 2
Dames 3

2e Klasse
4e Klasse
2e Klasse
4e Klasse
6e Klasse

AANTAL
WEDSTRIJDEN
11
10
11
11
9

PUNTEN

STAND

12
12
17
15
22

9
5
4
8
2

Wedstrijden januari 2006
Hieronder een overzicht van de geplande wedstrijden voor de komende maand.
donderdag, 12 januari 2006
H2D AJ 19:15 DWS H1 - SCS H1
H4D GB 20:15 Bakkeveen H2 - DWS H2
D4D BF 20:15 DWS D2 - Hujades D5
D2D EA 21:15 Wez Handich D1 - DWS D1
D6D BF 21:15 HVC D6 - DWS D3

M.F.C. de Swingel
De Holten
M.F.C. de Swingel
Fugelkamp
Fugelkamp

donderdag, 19 januari 2006
H2D KA 19:15 Bakkeveen H1 - DWS H1
D6D FE 19:15 DWS D3 - WHandich D3
H4D DB 20:15 Z-Up/Beets H3 - DWS H2
D2D AH 20:15 DWS D1 - vvDSO D1
D4D IB 21:15 Oerterp D3 - DWS D2

De Holten
M.F.C. de Swingel
Sporthal Revalidatie Friesland
M.F.C. de Swingel
De Wier

donderdag, 26 januari 2006
H4D BA 19:15 DWS H2 - DFS H4
D6D Fg 19:15 DWS D3 - vvDSO D4
D4D CB 20:15 JMC D1 - DWS D2
H2D AI 20:15 DWS H1 - Buitenpost H2
D2D DA 21:15 Z-Up D1 - DWS D1

Westermar 3
M.F.C. de Swingel
De Holten
M.F.C. de Swingel
Sporthal Revalidatie Friesland

donderdag, 02 februari 2006
H2D CA 19:15 Hujades H3 - DWS H1
D4D BL 19:15 DWS D2 - Suameer D1
D2D AG 20:15 DWS D1 - Hujades D2
H4D Hb 21:15 SCS H2 - DWS H2

De Leegens 2
M.F.C. de Swingel 1
M.F.C. de Swingel 1
Sportcentrum Drachten 4

Dames en heren veel succes.

De balsponsor is deze maand:

Prikbord
Verhuisbericht
Zoals jullie wel hebben gezien, is mijn
huis aan de Meester Geertswei 32 erg
onbewoond. Ja, veel was ik de laatste drie
jaar bij Willy v.d Werf in Heerenveen en wij
hebben nu besloten de potten en pannen
bij elkaar te doen en samen verder te
gaan. Mijn hele leven heb ik bijna in
Wijnjewoude gewoond, lief en leed daar
gedeeld. Wel zal ik vaak terug komen om
mijn dochters Hiltje en Jannie en hun
gezinnen te bezoeken, voor Wietze en
zijn gezin zullen we even verder moeten
naar Appelscha. En natuurlijk zal ik nog
veel rond dwalen in mijn jachtveld.
Mijn nieuwe adres zal zijn per 1 jan. 2006.
Hannie Oenema
it Helmhout 1
8447 E.G. Heerenveen
tel.0513 648430.
mob. 06 22246757
e.mail w.werfsikkes@chello.nl

Bedankt
Mear glâns krige ús 50 jierige troudei op
8 dec. troch jimme kaartsjes en jimme
kommen.
It wie foar ús echt in feest!
Hindrik en Renny Rozema

Bedankt
Bedankt aan ieder voor de attenties en
vele kaarten. Bedankt aan de juffen en
kindertjes van groep één en vier voor de
mooie felicitaties. Bedankt voor de goede
zorgen die wij hebben mogen ontvangen
bij de geboorte van ons dochtertje en
zusje.
Anne, Renate,
Heerko en Aldert v.d Veen.

Tennisclub Weningewalde
Januari. Sneeuw bedekt de tennisbanen in Wijnjewoude. Het is stil. De sneeuw slokt
geluiden op. De lente lijkt nog ver weg.
In de gezellige woonkamer van Bauke en Trientsje in Wijnjewoude leest men de Bân.
“Kijk, een stukje over tennissen.”
Bauke bromt vanaf de luie sofa, waarop hij zijn redelijk omvangrijke gestalte
gedrapeerd heeft: “Hebben ze een gaatje in 't hoofd? Winter, welk weldenkend mens
gaat nu tennissen?”
“Nou ze gaan geloof ik nu ook niet tennissen, maar het gaat over plannen, leuke dingen
doen voor de inwoners, nieuwe initiatieven en zo.” De poes verlegt zich op de cv en
geeuwt. “Nou, niks voor mij, mij krijgen ze niet op dat oranje gravel.”
Trientsje kijkt over haar brilletje naar manlief: “Misschien zou je toch wat aan sport
moeten doen. Je buik heeft wel een behoorlijke scooterband en je spieren ogen wat
slapjes”.
“Welja, begin daar maar weer over, dat is juist mijn bouw en
elk jaar een kilootje erbij is heel normaal.”
“Het lijkt er bij jou op dat je met die kilo per jaar al vanaf je
twaalfde bent begonnen. En je had nog wel van die mooie
voornemens met Oud en Nieuw!”
“Heb ik nog, maar ik wil niet te fanatiek.”
“Hoeft ook niet. Het is net zoiets als die loopgroep van
Sparjeburd, op zaterdagochtend. Meer een 'meeting' dan
een meting, voor zowel crack als kruk.”
“Ik weet het zonet nog niet. Ik zie die lui vaak 's zaterdags lopen; is dat echt ook voor
iemand die dat nog nooit gedaan heeft?”
“Zeker weten! En ik lees hier dat de tennisclub met zijn leuke accommodatie wil
beginnen met een nieuw doelgroepenbeleid, iets voor de jeugd, voor volwassenen,
voor ouderen etc.”
“Daar word ik nu onpasselijk van: 'doelgroepenbeleid', niet te filmen, de kreet alleen
al, terwijl ik misschien gewoon eens een balletje zou willen slaan.”
“Ja, zo noemen ze dat in het bestuur nu eenmaal, maar op de tennisbaan merk je
niets van dat soort termen. Het is gewoon voor elk wat wils. Ze starten iets nieuws
voor de jeugd en ook voor volwassenen.”
Bauke zucht: “Geef mij nog maar zo'n overgebleven oliebol en een flesje bier. Ik
moet mijn fietsband of zoals jij dat noemt: mijn scooterband verzorgen. Maar wat
wil die tennisclub dan zoal?”
“Ik wil je dat wel vertellen, maar dan wordt dit stukje te lang en krijgt de schrijver
ruzie met de redactie. Kun je een maandje wachten? Dan vertel ik je dat in het
februarinummer.”
De poes draait zich nog eens om, Bauke probeert een boertje te onderdrukken en
Trientsje kijkt naar haar tennisracket in de hoek. Deze gaat zij gebruiken bij de
indooravond in Appelscha, op zaterdag 21 januari. Tennis is een mooi-weer-sport,
maar af en toe wordt er ook binnen getennist.

Als de klokken luiden
is het zondag of een niet-joodse begrafenis.

Longa nieuws
Allereerst iedereen een sportief en gezond 2006 gewenst door
gymnastiek Vereniging Longa.
ste
Wedstrijden: Zaterdag, 10 december is de 1 plaatsingswedstrijd niv. 7-10 geweest in Ureterp. Rinette v.d. Wal,
Renske Veninga, Vera ten Hoor , Margreet de Jong en Bianca
Bakker hebben hieraan deelgenomen.
de
de
Bianca kreeg de 2 en Margreet de 3 Alle meisjes gaan 4
de
februari naar de 2 plaatsingswedstrijd in Ureterp. Ze
hopen op doorstroming naar de Friese Kampioenschappen. Op 21 januari gaan Janine Brouwer, Anneke de Jong,
Hilma Bernving en Marrit Oenema proberen in Heerenveen
zich te plaatsen voor de landelijke turnwedstrijden.
Activiteiten:
Vandaag, op 7 januari is er weer een springfestijn en een
playbackshow. Dit alles vindt plaats in de Swingel. Vanaf
14.00 uur tot 17.30 uur kunnen alle kinderen een nieuwjaarssprong komen maken. Verder is vanaf 19.00 uur een
playbackshow o.l.v. Hennie Houseman. Publiek mag voor 2
euro komen kijken.
Jubileum:
In april bestaat Longa 60 jaar en willen we graag een reünie organiseren voor oudleden, oud-trainers, oud bestuursleden enz. in MFC de Swingel. Heeft u suggesties,
leuke ideeën, of wilt u zelf meehelpen organiseren meldt u dan bij Reinder de Vries:
0516-481808 of Andre Bergsma, 0516-481935 of mail het naar
jubileum@longawijnjewoude.nl.
Oproep:
Er is plaats voor kleuters bij de kleutergymnastiek om de maandagmiddag en ouders
met peuters zijn ook altijd welkom op de dinsdagochtend. Kom kijken en/of meedoen bij
deze lessen. Altijd 2x gratis proberen.
Rooster:
Maandag 15.30-16.30
16.30-19.00
Dinsdag
8.45- 9.30
16.30-19.30
Woensdag 16.30-17.30
17.30-18.15
18.15-19.00
19.00-19.45
19.45-20.45
Donderdag 15.45-17.15
17.15-18.45

kleutergymnastiek
acrogym.
ouder en kindgym.
selectieturnen dames
springen b.o.( trampo, kast e.d.)
streetdance 6 t/m 9 jaar
streetdance 9 t/m 12 jaar
streetdance 12 t/m 20 jaar
aerobics en steps volwassenen
recreatiegymnastiek 6 t/m 9 jaar
recreatiegymnastiek 9 tot 15 jaar

Anke Posthumus
Margje v.d. Lei
Sigrid Hof
Neil Bennett
Margje/LaraValkman
Yvonne Ruiter
Yvonne Ruiter
Yvonne Ruiter
Yvonne Ruiter
Loeky de Ruiter
Loeky de Ruiter

Vrijdag

Zaterdag

15.30-16.30
16.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.00
9.00-12.00
12.00-13.30

acrogym beginners vanaf 6 jaar
acrogym gevorderden
selectieturnen dames
springen v.o. (trampo, kast e.d.)
selectieturnen
acrogym Margje v.d. Lei

Margje v.d. Lei
Margje v.d. Lei
Esther de Boer
Esther de Boer
Neil Bennett

Inlichtingen : Sietske Brouwer, Merkebuorren 73 tel. 0516-481995
Of email: bestuur@longawijnjewoude.nl
Of kijk op onze website: www.longawijnjewoude.nl

Enthousiaste mensen gezocht die de kinderen van de
basisschool een paar leuke dagen willen bezorgen
Om dit jaar mee te helpen met de spelweek. We willen graag een enthousiast team
samenstellen die het leuk vinden en de tijd hebben om zich in te zetten voor de kinderen
van ons dorp.
Heeft u dus zin en tijd neem dan contact op met de volgende personen:
Siebo Groenewold
tel: 481878
e-mail: fam.groenewold@wanadoo.nl
Magda Landman
tel: 481673
e-mail: p5969@hetnet.nl
Verdien je studiepunten tijdens de spelweek Wijnjewoude 2006
Hallo studenten,
Het is altijd een heel gedoe om je studiepunten bij elkaar te schrapen maar in 2006
wordt het een makkie. Heb je dit jaar tijd, dan is dit je kans om samen met andere
studenten en vrijwilligers een spelweek voor de kinderen van de basisscholen in ons
dorp te organiseren.
Je werkt zelfstandig maar er zijn altijd voldoende mensen aanwezig of achter de
schermen waar je op kunt rekenen.
Het onderwerp kun je zelf bepalen en over de aanschaf van spullen hoef je niet in te
zitten, als je maar binnen het budget blijft zorgt de WAW ervoor dat je alles krijgt wat je
nodig hebt.
Je bent ook vrij om de locatie te zoeken zolang het maar in of rondom het dorp is.
Je wordt natuurlijk ondersteund door een groep vrijwilligers.
Vind je dit een leuke uitdaging en zie je het wel zitten om een groep mensen aan te
sturen en 3 geweldige dagen te organiseren neem dan contact op met
Siebo Groenewold
tel: 481878
e-mail: fam.groenewold@wanadoo.nl
Magda Landman
tel: 481673
e-mail: p5969@hetnet.nl

Wat is er deze maand zoal te beleven……..
Excel voor beginners.
Excel is een ongelofelijk uitgebreid rekenprogramma, nagenoeg alle aspecten van
dit programma komen in deze cursus aan de orde o.m.
? Startscherm, instellingen, werkbalken.
? Spreadsheet, werkmappen, rekenbladen, cellen.
? Kolommen, rijen, schuifbalken.
? Rekenblad maken, opslaan, openen, wijzigen.
? Naam wijzigen, verwijderen, terughalen.
? Selecteren en navigeren.
? Werkblad bewerken
? Tekstverwerking en opmaak
? Symbolen invoegen
? Spelling- en grammaticacontrole.
? Rekenen, formules, div. waarden.
Docent:
Datum:
Kosten:
Aantal lessen:
Aanvang:
Contactpersoon:

Jan Dros.
donderdag 26 jan. en 2 - 9 - 16 - 23 febr.
€ 27,50 (excl. Lesmateriaal)
5.
20.00 tot 22.00 uur.
Siebo Groenewold. 481878

Demonstratie van het overzetten van smalfilm- en videotape naar DVD met
behulp van de computer.
Behandeld wordt de verschillende stappen die nodig zijn om je eigen film over te
zetten naar DVD, zoals het inlezen van videobeelden in de PC, het bewerken van
de film, het toevoegen van geluid, titels, overgangen, hoe je oud filmmateriaal soms
kunt verbeteren m.b.v. de computer en ten slotte het branden van de film op DVD.
Ook wordt kort ingegaan op de te gebruiken software programma's en de eisen die
aan de PC gesteld worden.
Docent:
Rinze Oenema.
Datum:
dinsdag 17 januari.
Aantal:
1 Workshop.
Kosten:
€ 10,Locatie:
de huiskamer in Haulerwijk.
Aanvang:
20.00 tot ± 22.00 uur.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. 481878

Modern witvissen met de werphengel.
Dit is een theoriecursus voor de beginnende feedervisser of voor diegene die de
basisprincipes wil leren.
We gaan het hebben over de soorten feederh(engels, molens, draad, bijkomende
materialen, het werpen, enz.
Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om gezamenlijk een dag te gaan vissen.
De datum wordt dan in overleg bepaald.
Docent:
René Seefat.
Datum:
dinsdag 7 maart. (indien mogelijk een extra avond op 14 maart.)
Opgave voor 20 februari.
Kosten
€ 2,50.
Aanvang:
20.00 uur
Leeftijd:
min. 12 jaar.
Contactpersoon: Lydia Huisman. 481178
Engels voor beginners.
U herkent het, de wereld wordt voor een ieder steeds kleiner.We reizen meer en
komen steeds meer in contact met anderstaligen.
Hebt U geen of een beetje Engels geleerd, dan is deze cursus wat voor U.
Docent:
Margreet Griffioen.
Datum:
Vanaf maandag 23 januari elke maandag.
Kosten:
€ 85,- Incl. lesmateriaal.
Aantal lessen:
12.
Aanvang:
20.15 uur tot 21.30 uur.
Contactpersoon:
José Goddijn. 492216
Engels voor gevorderden.
Lang geleden Engels geleerd? Tot nu toe weinig in praktijk gebracht of wat onzeker
bij het spreken ervan? Of vindt U het misschien leuk om uw kennis op te frissen?
Deze cursus gaat uit van enige basiskennis van de Engelse taal. We gaan bezig
met spreken, luisteren, lezen en met het uitbreiden van woordenschat.
Docent:
Margreet Griffioen.
Datum:
Vanaf maandag 23 januari elke maandag.
Kosten:
€ 85,- Incl lesmateriaal.
Aantal lessen:
12.
Aanvang
20.15 tot 21.30 uur.
Contactpersoon:
José Goddijn. 492216
Workshop Quilten.
Heel simpel gezegd: lapjes stof in stukjes knippen en ze in patroon weer aan elkaar
naaien!
Je hebt met dessins, kleuren en patronen een ongekend scala aan mogelijkheden
om er een echt kunstwerk van te maken!
Het meeste patchwork is opgebouwd uit blokken, die eerst afzonderlijk worden
gemaakt (gepatcht) en daarna aan elkaar worden gezet.
Als het patchworkdeel klaar is (wij noemen dat de "top"), wordt het voorzien van een
achterkant en een tussenvulling.

Deze drie lagen worden aan elkaar gezet (gequilt) en zo ontstaat de quilt.
Docent:
Roos van Dijk en Appie de Haan.
Datum:
dinsdag 24 januari.
Kosten:
€ 10,- (excl. materiaal).
Aanvang:
20.00 uur.
Contactpersoon:
José Goddijn. 492216
Workshop Bonbons maken voor Valentijn.
Vlak voor Valentijnsdag zelf bonbons maken. Leuk om weg te geven of om ze zelf
lekker op te eten. Ook leuk voor heren om mee te doen.
We gaan hiervoor naar de Vleer, waar Caroline Verhoeven met veel enthousiasme
de scepter zwaait. Laat U inspireren en verrassen om eens ergens anders lekker
bezig te zijn.
Docent:
Caroline Verhoeven.
Datum:
maandag 13 februari.
Kosten:
€ 18,00 (incl. materiaal).
Locatie:
Kookmuseum de Vleer in Appelscha.
Aanvang:
19.30 uur (vertrek uit Wijnjewoude 19.00 uur).
Contactpersoon:
Sybout Posthuma-Linthorst. 481646
Fotografie.
Een leuke foto maken kan iedereen wel, maar een echt mooie foto maken is soms
best wel moeilijk. In deze cursus maakt u in opdracht van de docent een aantal
foto's welke in de volgende les worden beoordeeld. Deze cursus is geschikt voor
compact, spiegelreflex en digitale camera's. De docent,
Rudolf Sipma, heeft zich in het afgelopen jaar extra bekwaamd in de wereld van de
digitale fotografie, hieraan zal dan ook meer en beter aandacht worden besteed.
Omdat de cursus erg praktijkgericht is, is er geen lesmateriaal aanwezig, het is dus
van belang dat u zelf aantekeningen maakt. Tevens komen uw eigen problemen en
bevindingen in deze cursus ruimschoots aan de orde.
Docent:
Rudolf Sipma (voorheen Foto Rudolf Gorredijk).
Datum:
vanaf dinsdag 14 februari tweewekelijks.
Kosten:
€ 27,50.
Aantal lessen:
6.
Aanvang:
20.00 tot 22.00 uur.
Contactpersoon:
Siebo Groenewold. 481878
Grimeren. (Kinderschmink)
In 5 bijeenkomsten leert u de basisvaardigheden van het schminken en daarna ook
verschillende kindergezichten te schminken
In een groep van maximaal 10 personen oefent u, onder begeleiding van Dhr. L. de
Vries (grimeur bij o.m. het Openluchtspel in de Hemrik) op elkaar. De laatste keer
worden modellen (kinderen) gevraagd, waarop iedereen zich creatief kan uitleven.
Docent:
Libbe de Vries.
Datum:
dinsdag 14 febr., 28 febr., 14 maart, 28 maart en 11 april.
Kosten:
€ 25,- incl. schmink en lesmateriaal.
Aanvang:
20.00 uur tot 21.30.
Contactpersoon:
Lydia Huisman. 481178

Zeevissen.
Zeg nou zelf, wat is mooier. Met je dorpsgenoten, tevens visliefhebber de zee op.
Op een stoer en vertrouwd ex-marineschip van 24 meter, met een joviale schipper,
die de weg weet. Vanuit Lauwersoog over de prachtige Waddenzee, het grootste
natuurgebied van Europa en dan de Noordzee op, boven Schiermonnikoog lekker
uitwaaien, genieten en vis vangen. U wordt gevaren naar de beste visgronden. U
heeft geen zeehengel? Het juiste visgerei kunt u huren.
De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude wil dit graag voor u organiseren , maar zal
eerst willen weten of er genoeg liefhebbers zijn. Om de boot, die maximaal 37
personen kan herbergen, te gaan reserveren willen we voor 1 februari 2006 weten,
wie er mee gaan.
We gaan dan vissen op zaterdag 13 mei 2006, al bij een minimale deelname van 12
personen.
De kosten, inclusief huur zeehengel, maar exclusief lood en paternosters, zullen
ongeveer € 35,00 bedragen. Eten en drinken is hier ook niet bij inbegrepen.
Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst. 481646

Raffia Rekels.
18 januari
Rekeltjes zijn kleine ondeugden die van alles uitspoken en
wij gaan ze maken.
Je kan ze hangen of neer zetten.
Knutselen met knijpers.
15 februari
Houten knijper wel te verstaan, daar maken we leuke dingen van.
En alles speelt zich af in het WAW lokaal van MFC “de Swingel”
de plaats waar altijd wel wat te doen is.
Wilt u informatie of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot:
Roelie Aardema
480707
Jannie Lap
481617
Magda Landman
481673

Als je vraagt maak je geen fouten.

Uitslag Kerst kleurplaat
Bloemen & Kadohuis Wilma
Elrike v/d Wal
3 jaar
Lisette v/d Meulen
5 jaar
(Lisette v/d Meulen
ontbreekt op de foto)

Anke v/d Molen
6 jaar
Sasha Adema
8 jaar
Mathijs v/d Werf
11 jaar

Nieuws van de Werkgroep Amnesty
International Ureterp e.o.
Heeft u ook goede voornemens voor 2006? De Werkgroep Amnesty heeft twee
suggesties voor u!
Iedere maand worden er vanuit onze
dorpen (Ureterp, Siegerswoude, Bakkeveen, Wijnjewoude e.o.) circa 150 brieven
geschreven aan buitenlandse regeringen. In deze brieven wordt aandacht
gevraagd voor een bepaalde persoon of
een organisatie, wiens mensenrechten
worden geschonden.

“De meeste brievenschrijvers geloven dat
hun brief weinig effect heeft. Toch is het
absoluut niet nutteloos. Het heeft een
psychische impact op de gevangenisbewakers. De post uit alle windstreken
beangstigt hen.” zegt Tian Chua, Maleisische exemplarengewetensgevangene.

Voorheen werden de brieven met de hand
(over)geschreven, maar sinds de zomer
van 2005 worden de brieven gekopieerd.
Daarmee is het schrijven eenvoudiger
geworden. Wanneer u ook brieven wilt
schrijven, kunt u zich aanmelden bij Louis
Dokter (tel. nr. 0512-302587). U krijgt dan
maandelijks (10x per jaar) de brieven
thuis. De brieven zijn gratis, u betaalt
alleen een postzegel.

Voor het dorp Ureterp zijn wij dringend op
zoek naar collectanten voor de Amnestycollecte van 12 tot en met 18 februari
2006. U kunt zich als collectant aanmelden bij Annie Oppedijk (tel. nr. 0516 541412.)
Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Ouderenwerk stichting de Ploeg zoekt
seniorenvoorlichters voor start Preventief
Huisbezoek bij ouderen 75+
Stichting de Ploeg start in 2006 met Preventief Huisbezoek aan alle 75 plussers in
de gemeente Opsterland.
Met de inzet van vrijwillige seniorenvoorlichters heeft stichting de Ploeg het
voornemen ouderen te ondersteunen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te
blijven wonen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het nodig:
ouderen goed te informeren over bestaande voorzieningen die er in Opsterland
zijn en het zelfstandig wonen kunnen bevorderen.
de behoeften, wensen en knelpunten van ouderen in kaart te brengen om
duidelijk te krijgen wat er nodig is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten
wonen.
Om al deze huisbezoeken uit te kunnen voeren wil Stichting de Ploeg vrijwilligers
inschakelen die het leuk vinden om met verschillende mensen om te gaan, nieuwe
mensen te leren kennen en die het geen probleem vinden enkele uren per week
beschikbaar te zijn.
De seniorenvoorlichter zoekt mensen thuis op en bespreekt samen met de oudere,
aan de hand van een vragenlijst de situatie op het gebied van wonen, welzijn en
gezondheid, uiteraard alleen als mensen dat zelf willen.
De seniorenvoorlichter krijgt training in:
Vaardigheden voor gesprekken
Omgaan met vertrouwelijk informatie
Globale kennis van de sociale kaart van Opsterland
Stichting de Ploeg biedt de vrijwilliger:
Een gezellige werksfeer
Begeleiding van de vrijwilligers
Training en/of cursussen
De benodigde verzekeringen
Onkostenvergoeding
Voor meer informatie: Stichting de Ploeg
Contactpersoon: Immie van den Nieuwendijk, tel; 0512-384058
e-mail: i.vd.nieuwendijk@deploeg.nl

Wie is er niet gesteld op iemand met geld.

Religie/levensbeschouwing/agenda/lezingen
'Nederlanders opvallend voorzichtig met profetie'
Revivalmeeting met Steve Meyering

Vergelijk een profeet met een voetbalcoach. Je moet zelf scoren. De profeet moedigt aan,
bouwt op, versterkt, geeft hoop en vertrouwen. Nederlanders zijn opvallend voorzichtig met
profetie. Uit bijbelverhalen kennen ze profeten vaak als boodschappers van slecht nieuws.
Maar sinds de grootste profeet, Jezus, zijn ze boodschappers van goed nieuws.

Dat is de visie van Steve Meyering, een
Amerikaanse opwekkingsprofeet die in
januari Nederland bezoekt. Drie avonden
biedt Drachten podium aan een profetische
opwekking met hem. Vrijdag 13, zaterdag
14 en zondag 15 januari 2006 om 20.00 uur
in gebouw Elim, Zuidkade 54 te Drachten.
Onzekerheid
Mensen verliefd maken op Jezus. Dat is de
passie van Steve Meyering. 'Iemand die
twijfelt of God echt bestaat, dagen wij uit om
de glorie van God zichtbaar en tastbaar mee
te maken', zegt een woordvoerder van de
interkerkelijke Stichting De Geopende Deur
in Drachten, die de campagne organiseert.
'Ook iemand die voor 2006 nieuwe dingen
verwacht van God is welkom. Sinds ik zelf
naar profetische samenkomsten ga, is mijn
leven compleet veranderd. Mijn onzekerheid verdween en mijn vertrouwen is
gegroeid'.
Hippie
Steve Meyering staat bekend om zijn
nauwkeurige profetieën en om zijn gewone,
nederige houding als dienaar. 'De wonderlijke verschijning van goudstof, olie en
lichamelijke genezingen bevestigen vaak
zijn profetische woorden. Velen komen tot
een levend geloof in Jezus.'
In de jaren '70 nam Steve als hippie Jezus
aan terwijl hij high was op een feest in
Waikiki, Hawaii. Na tien jaar onderwijs
gevolg te hebben bezocht hij twintig landen
met de 'blijde boodschap'. Hij nam de
uitdaging van Jezus serieus om tekenen,
wonderen, genezingen en reddingen in
praktijk te brengen. De laatste jaren werkt hij
veel in Honduras, Roemenië en Nederland.

Boek
Steve schreef twee handboeken over de
gaven van de Heilige Geest. In 2005
maakte hij een CD en schreef hij het boekje
'Changing the image of the Prophetic', dat
ook in het Nederlands vertaald is als
'Verander uw kijk op profetie’
(www.movingon.nl) Steve schreef dit
boekje nadat hem tijdens zeven bezoeken
in 2004 opviel hoe voorzichtig Nederlanders omgaan met profetie. Dit boekje
behandelt onder andere: 'redenen waarom
profeten de plank misslaan', 'Het ware
verhaal over de Eindtijd', en 'Jezus komt voor jou - niet als een dief in de nacht'.
Steve en zijn vrouw Karen wonen in
SeaTac, USA. Daar stichtte hij de River
Glory Church. Na een leiderschap van
twaalf jaar hebben ze hun taak overgedragen aan hun zoon Joseph en diens
vrouw Danielle.
Wijnjewoude
Steve Meyering spreekt zondagochtend 15
januari in het dorpshuis van Wijnjewoude:
M.F.C. Swingel, Meester Geertswei 4, 9241
GJ Wijnjewoude. Tien minuten van A7 afrit
30 (Azeven/Ureterp/Oosterwolde) Aanvang
09.45 uur. Toegang gratis.
Na afloop van de bijeenkomst is er
persoonlijk gebed voor iedereen die Jezus
nodig heeft voor vergeving, genezing,
bevrijding, relaties, werk en financiën. Van 6
tot 10 januari 2006 spreekt Steve elders in
Nederland.
Website www.geopende-deur.in-actie.nl,
mailadres jannie@ktdrachten.nl of telefoon
0512-302851 (Cornelia Woldman).

Nieuws van het Alpha-team
Ook nieuwsgierig geworden naar het lezen van het verslag van vorige maand?
Of vraag jij je misschien ook wel het volgende af:
Waar gaat het eigenlijk om in het leven?
Welk beeld heb jij van het christelijk geloof?
Wat is er zoal misgegaan?
Waarom hebben wij vorige maand eigenlijk kerst gevierd?
Herken jij deze vragen? En vraag jij je ook wel eens af “waar leef ik voor?”
Misschien is een Alfacursus dan iets voor jou.

A
l
p
h
a

Wat is de Alpha-cursus?
Alle mensen die meer willen weten van het Christelijk
geloof zijn welkom.
Leren en lachen. Je kunt leren en tegelijk een prettige
tijd hebben met elkaar.
Pizza's en Pasta. Samen eten is een vast bestanddeel
van elke avond en geeft de mensen de gelegenheid
elkaar te leren kennen.
Helpen van elkaar. Kleine groepen geven de ruimte om
elkaar te helpen door te praten over eigen vragen. Alles
wat u maar wilde weten over het Christelijk geloof.
Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel
of als te bedreigend wordt gezien.

Voor wie is Alpha?
Alpha is voor iedereen! Speciaal voor:
Mensen die zoekende zijn naar de zin van het leven
Mensen die meer willen weten over het christelijk geloof
Mensen die pas christen zijn geworden
Mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken
Meer weten?
Kom dan vrijblijvend naar de introductie avond op 17 januari om 20.00 uur in het
Trefpunt (achter de gereformeerde kerk) te Wijnjewoude.
De koffie staat klaar.
Voor informatie:
Steven Akker 0516-481694
e-mail st.akker@filternet.nl
http://www.alpha-cursus.nl

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente
Jan.
8 Weinterp
15 Duurswoude
22 Weinterp
29 Duurswoude
Febr.
5 Weinterp

9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. J.A. v.d. Berg, Stedum
Hr. H. Lowijs, Noordscheschut
Hr. J.M. Viergever, Genemuiden. Voorber. H.A.
Hr. F. Verkade, Hoogeveen.
Ds. K. de Graaf, Kallenkote. H.A.
Ds. W. v.d. Wind, Onstwedde. dankzegging
Ds. H. Hannessen, Sint Johannesga
Ds. D. van Duijvenbode, Urk

9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. J.W. Slok, Harkema
Ds. H. Poot, Oldemarkt.
Gereformeerde Kerk

Jan.
8
15
22
29
Feb.
5

9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.
9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
Ds. B. van Oeveren, Steenwijk
Ds. F. de Jong, Drachten. m.m.v. combo Wyn
Dhr. H.J. Brouwer, Lunteren. Voorber. H.A.
Ds. Tj. Tjepkema, Bolsward
Ds. S. Boukers,Damwoude. H.A.
Ds. P. Rozeboom, Wolvega. Nabetr. H.A.

9.30 uur.
13.45 uur.

Ds. J.G. Arensman, Gerkesklooster
Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen

Nieuws van de zondagsschool
e

In een volle kerk mochten wij 2 kerstdag het kerstfeest weer vieren. De kinderen
hebben prachtig gezongen, en er werd aandachtig geluisterd naar het kerstverhaal
en de vrije vertelling.
De collecte voor “Levend brood voor de kinderen in Peru” heeft het mooie bedrag
van € 137,08 opgebracht, hartelijk dank hiervoor.
De zondagsschool begint weer op 15 januari 2006, wij hopen jullie dan allemaal
weer te zien!
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2006!
De leiding van de zondagsschool.

Dorpsagenda
Jan.
8
9
10
15
15
17
17
17
18
18
24
27
28

Witte Kerk. Stomme films met pianobegeleiding aanvang 16.30 uur
18.30-19.45 uur: Start Yoga groep, tevens open les
20.00-21.30 uur: Open les en start Adem meditatie (Quantum Light Breath)
09.15-10.30 uur: Start Yoga groepen, tevens open les.
Zondagsschool begint weer.
Nieuwjaarsconcert Euphonia. Aanvang 15.00 uur in de Ger. Kerk
WAW Demo overzetten smalfilm en video naar DVD
Introductieavond Alphacursus
Klaverjassen café v.d. Wey
WAW kidsclub
Koffiemorgen van de Zonnebloem in 't Waldhûs 9.30 uur.
WAW Workshop Quilten
Première dorpsfilm in de Swingel 19.30 uur
Dorpsfilm in de Swingel 14.00 en 19.30 uur

Febr.
3
7
11
12
13
15
25
27
28

Schutjassen in de O.D.V. kantine
Klaverjassen café v.d. Wey
Toneelavond van de Anbo in de Swingel. Aanvang 20.00 uur
Jeugddienst in de Ger. Kerk Aanvang 13.45 uur.
WAW Workshop bonbons maken
WAW kidsclub
Soos. Toneelmiddag in Waskemeer
20.15-21.30 uur: Start NIEUWE Yoga groep
Klaverjassen café v.d. Wey

Als je je in een hoek laat trappen
heb je er nog een vijand bij.

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.
Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112
TIJDEN
- maken van afspraken voor het spreekuur of een visite
08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten
09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur
10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen
11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen
16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof
aanwezig.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor
spoedgevallen bereikbaar.

Voor spoedgevallen kunt u dan altijd het spoednummer bellen.
Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na
17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen
bel dan het onderstaand nummer:
0900 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een
aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt.
Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost
in Drachten te komen.
Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij
Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast
het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

